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a) Marte
b)Tatooine

a) Star Trek
b) StarWars
c) Star Gate

2Pe ce planetă se desfăşoară renumitele
Pod Races?

1 Din ce serie celebră de filme este inspirat
jocul Pit Droids?
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Tombola

Puteţi câştiga un CD original Walt Disney cu soundtrackuJ
filmului Toy Story 2 dacă ştiţi răspunsul la următoarea întrebare:

Cine este vocea din spatele şerifuJui stejar Buzz?
a) Tom Hanks
b) Tim Allen
c) Wayne Knight

, Răspunsul îl găsiţi În articolul dedicat filmului din acest număr.
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Tradiţia concursurilor realizate de
LEVEL şi Ubi Soft se păstrează şi

În acest număr, În care oferim ca
premiu jocul Pit Droids.
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Tombola Guild Film România
Aveti posibilitatea să câştigaţi 2 mouse
pad-uri şi 2 insigne "Stuart Little" dacă

'. răspundeţi corect la Întrebarea de mai jos:

1 Care este numele motanului familiei Little ?
a) Snowball
b) Snowbell
c) Snowbag

, •.' . "".> Răspuns\11TI găsiţi În articolul dedicat filmului din acest număr..•••..•__.. ._.._.M.••..._•..•_._ _ ' ..•__. _. . __ • _,.-. ..

Răspundeţi la Întrebările alăturate,

decupaţi talonul şi expediaţi-I pe
adresa redacţiei: O.P.2, C.P. 4
2200 Braşov.

Tombola
Răspundeţi la Întrebările alăturate,

decupaţi talonul şi expediaţi-Ipe
adresa redacţiei: O.P. 2, C.P, 4
2200 Braşov.
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Manual pentru
editorul din Age of
EmpiresII

Sybex se ocupă cu editarea
de strategy guides şi cooptează

nume sonore din lumea pro 
ducătorilor de jocuri (P aul
Schuytema, Duncan McPher
son, Scout McCabe, care au
lucrat ş i lucrează, printre altele,
la Descent: Freespace , Duke
Nukem Forever, Mechwarrior 3
şi Prey) pentru a edita cărţi dedi
cate jocurilor, editoarelor de hărţi

şi nivele, soluţiilor instantanee
la problem ele ridicate de jocuri.
Una din aceste Că11i este Micro
soft Age ofEmpires Il: The Age
of Kings Official Scenario De
sign Kit, care, pe lângă CD-ul
adiacent, plin de bunătăţi (tuto
rials, variantele de evaluare Pain
Shop Pro 6.0 şi WinZip 7.0,
patch-uri etc.) oferă informaţi i

vitale pentru crearea unor hărţi

bine structurate, de la pregătirea

terenului ş i implementare a
elementelor istorice până la
setarea precisă a AI-ului ş i a
obiective lor. Alte asemenea
ghiduri au ca subiect faimoasele
Star Trek: Starfleet Command ş i

Septerra Core.

Câştigătorul jocului
Vegas Games 2000 ofe
rit de firma UbiSoft este
Tuţă Adrian din Rm.
Vâlcea.

Pentru informaţii

privitoare la modul de
intrare În posesia pre
miului sunaţi la redacţie

(tel. 068/415158).

repede pentru a ajunge primul la
cel e mai apetisant e încărcături .

Producătorii promit că fiecare
camion din joc va fi reprodus strict
în conformitate cu realitatea. În
Hard TIUCk2 va exista o reţea con
tinuă de şosele care se întinde pe
120 km,cu o mulţime de căi alterna
tiveşi de scurtături. Deasemenea, con
ditiile meteo vor varia, iar teritoriile
prin care vă veţi plimba cu propriul
camion vor cuprinde mlaştini, p ă

duri, lacuri, câmpii,carnoaneşi munţi .

putea fi îmbunătăţite . Un nivel va
lua sfârşit fie după ce unul dintre
jucători a colectat un anume număr

de sfere, fie când timpul a expirat.
Sistemul necesar pentru a rulajocul
este Pentium 200 MHz sau mai bun,
cu 32 MB RAM şi Voodoo 1sau un
accelerator grafic mai performant.
Demo-ul jocului produs de Teneon
Technologies trece printr-o fază de
beta testing şi va apărea curând.

Hard Truck2
Până acum n-am avut nici un

simulator de camioane serios, deşi

există Monster Truck Madness şi

Test Drive Off-Road (cu toate că în
acestejocuri nu e vorba de camioane,
ci de maşini mari). E timpul ca
situaţia să se schimbe în bine. Hard
Truck 2, produs de firma rusească

SoftLab, nu este însă doar W1 simplu
simulator auto, ci şi unul economic.
Scopul este de a conduce cât mai

StormRavers
Acesta este numel e unui joc

action 3D online care va fi lansat de
Teneon Technologi es, companie
care ardede nerăbdare să încerce noul
engine creat special pentru Storm
Ravers. Engine-ul cu pricina permite
efecte de ceaţă, transparenţă, mip
mapping ş i interpolare bilineară cu
perspective 3D multiple. În Stonn
Ravers scopul este acela de a colecta
sfere cu ajutorul unui hove rcraft,
sfere ce trebuie duse apoi la drop
zone, care poate fi obţinută doar dacă
jucătorul trece primul prin ea. Odată
cucerită, zona cu pricina va ataca
toţi oponenţii care vor face impru
denţa să se apropi e. Armel e, atât
primarele cât şi secundarele, vor
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